
Personal assistant  
to CEO

VACATURE

Jobomschrijving

Remotec bv, gelegen in Sint-Denijs-Westrem, werd opgericht in september 1988 en is uitgegroeid tot markt-
leider in de industriële signalisatie. Op vandaag zitten er 6 bedrijven onder Remotec Group. Dit familiebedrijf 
waarborgt een aantal belangrijke waarden, zo willen we gaan we voor 100% zorgzaamheid naar al onze 
stakeholders toe: medewerkers, klanten, aandeelhouders, leveranciers én onze samenleving.

Om de CEO te ondersteunen, zijn we op zoek naar een Personal Assistant. Op hoog niveau sta je in voor de 
volledige, proactieve administratieve en secretariële ondersteuning van de CEO. Daarnaast zorg je voor een 
vlot beheer van dagelijkse aangelegenheden en een zo efficiënt mogelijk gebruik van zijn tijd. Daarbij komt 
het behandelen van gevoelige en complexe kwesties op een professionele en objectieve manier en, zo nodig, 
initiatief nemen bij afwezigheid van de CEO. 

Verantwoordelijkheden
  

Monitoren van het mailverkeer van de CEO en indien nodig reageren
Toezicht houden op alle inkomende/uitgaande post
Voorbereiden van communicatie namens de CEO
Beantwoorden van telefoongesprekken
Beheer van de elektronische agenda van de CEO, beoordeling van de prioriteit van afspraken
en herverdeling indien nodig
Documenten, briefingsdocumenten, verslagen en presentaties voor de CEO opstellen
Bijhouden van gegevens over de contacten van de CEO
Organiseren van reizen en reisroutes (met inbegrip van visa/accommodatie)
Organiseren en plannen van interne/externe vergaderingen en ervoor zorgen dat de CEO goed
voorbereid is op die vergaderingen: agenda’s, briefings en vergaderstukken voorbereiden
Notuleren en aantekeningen maken tijdens vergaderingen
Beheer van de aankopen en bestellingen van de CEO
Assistentie/ondersteuning van de CEO bij het organiseren van evenementen
Uitvoeren of voorbereiden van onderzoek dat de CEO nodig kan hebben
Diverse ad-hoc verzoeken 



Profiel

In het bezit van een Bachelor- of Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
Uitstekende kennis van MS Office
Mondeling en schriftelijk sterk in Nederlands, Frans & Engels
Professioneel & discreet
Vlot, sociaal & enthousiast
Proactieve & nauwkeurige werkaanpak
Teamplayer die zelfstandig kan werken
Duidelijke en efficiënte communicatie
Goed ontwikkelde vaardigheden inzake tijdsbeheer
Sterke administratieve & organisatorische competenties
Beschikt over een rijbewijs B

Aanbod

Een boeiende, uitdagende job in een jonge & dynamische omgeving
Een veelzijdige functie bij een internationale en sterk groeiende onderneming
De kans om jezelf verder te ontwikkelen
Een aantrekkelijk loonpakket aangevuld met extralegale voordelen

Solliciteren?

Stuur je CV en motivatiebrief naar vacatures@remotec.be
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